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Програма за развитие на селскитерайони
Европейски земеделски фонд за развитие на селскитерайони „- Европа инвестира в селскитерайонн

ПРОТОКОЛ Ле КУО-12-2018 /01.11.2018 г.

от заседаниена Колективния управителен орган на
Сдружение „МИГДряново - Трявна - в сърцето на Балкана”

Днес, 01.11.2018, г., от 17.00 ч., в сградата на Община Трявна, се състоя дванадесетото
заседание на КУО на МИГ „Дряново - Трявна .. в сърцето на Балкана“, за дейности по ВОМР,
при следния

ДНЕВЕНРЕД:

1. Извършване на предварителен подбор на външни оценители за оценка на проектни
предложения по предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мерки от Стратегията за ВОМР.

2. Избор на доставчици на техника, оборудване и обзавеждане по Бюджета за 2018 на МИГ,
по отделни позиции.

3. Определяне на дневен ред и насрочване на Общо събрание на КВО на МИГ "Дряново -

Трявна - в сърцето на Балкана".

В Заседанието участие взеха следните Членове на КУО:

Марийка Маркова
Дончо Захариев
Тодор Тотев
МанолМанолов
Николай Енчев

На заседанието присъстваха:
Десислава Заевска - изпълнителен директор на МИГ
Даниела Петкова - експерт СВОМР

За протоколчик на заседанието беше избран Дончо Захариев.

Заседанието започна в обявения час.

По т.1 от Дневния ред, г-жа Марийка Маркова представи подадените в конкурса документи
за външни експерти-оценители. Постъпили са общо 24 заявления. Подадените заявления и

придружаващи документи бяха проверени за съответствие с посочените в поканата
изисквания, като за целта бяха попълнени контролни листи за проверка на съответствието на
кандидатите (Приложение към настоящия протокол). За проверката е изготвен доклад
(Приложение към настоящия протокол).
След извършване на проверката за съответствие се установи следното:
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ВСИЧКИ ПОДЗДСНИ Заявления за участие В конкурса ОТГОВЗрЯТ на ИЗИСКВЗНИЯТЗ, ПОСОЧСНИ В

поканата.

На основание гореизложеното КУО взе следното решение:

РЕШЕНИЕ К91/КУО-12-2018 / 01.11.2018г.

Одобрява следните лица, подали заявления за участие в конкурса за избор на външни

експертиюценители, посочени в разширен списък на външни експерти-оценители
(Приложение към настоящия протокол):

- Златка Атанасова Георгиева
- Преслав Трилков Гайдарски
- Славка Тодорова Бахчеванова
- Васка Николова Каптибелова
- Николай Стефанов Найденов
- Юлиян Атанасов Господинов
- Христослава Веселинова Георгиева
- Йордан Красимиров Николов
- Мария Кирилова Илчева
- Ивелина Йорданова Станева
- Милена Николаева Николова
- Николина Христова Дечева
- Мария Иванова Павлова-Кондова
- Димитрина Иванова Маринова
- Елена Любенова Стоянова
- Иван Димитров Христов
- Мая Миткова Дамянова
- Павлина Савова Йончина
- Виолета Пенчева Василева
- Добрин Михайлов Савчев
- Калина Кънчева Кънчева
- Цветелина Стефанова Василева
„ Иван Борисов Искренов
- Ирена Иванова Георгиева

Да бъде изготвен списък на одобрените в резултат на проверката лица, съгласно чл. 12, ал. 6 и

ал. 7 от Вътрешните правила за избор на независими външни експерти-оценители за

извършване на оценка на постъпилите проектни предложения, с цел последващо финансиране
по мерки, включени в стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група
Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.
По т.2 от Дневния ред - избор на доставчици на техника, оборудване и обзавеждане по

Бюджета за 2018 на МИГ, по отделни позиции, МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на
Балкана“ изпрати запитвания за оферти за следните позиции от Бюджета за 2018 г.:

1. Закупуване на офис техника, в т.ч. мултифункционално устройство, мултимедиен
проектор с подвижен екран, шредер за хартия, ламинатор, машина за подвързване,
флипчарт

2. Закупуване на офис оборудване и обзавеждане, в т.ч. столове за зала за обучения и

конференции и конферентна маса

Представени са оферти от следните фирми:
1. За закупуване на офис техника:
- „НОВОТИКА „ 97“ ООД



„ „ИНТЕЛЕКТИ“ ООД
- „ОФИС иво“ ЕООД
2. За закупуване на офис оборудване и обзавеждане:
- „КАРИС ГРУП“ ЕООД
- „ПАНДАПЕН“ ООД
- „ОФИС 1 МОНТАНА“ ЕООД

Представените оферти включват 40 броя столове с масичка. След като офертите бяха

разгледани се установи, че следва 12 броя от столовете да са без масичка, тъй като ще бъдат

поставени до конферентната маса, а останалите 28 броя столове да бъдат с масичка.

Представените оферти касаят столове с текстилна дамаска. Коментира се възможността за

допълнително запитване и представяне на ценово предложение за по-устойчив материал от

типа на екокожа. В тази връзка беше поставена задача на екипа на МИГ да бъдат изпратени

нови запитвания за оферти по отношение на посетителските столове за зала за обучения в

централния офис на МИГ.

След като представените оферти бяха разгледани и обсъдени от присъстващите членове на

КУО, се взе следното:

РЕШЕНИЕ Л92/КУО-12-2018 / 01.11.2018г.

1. Избира за изпълнител, с който да бъде сключен договор за доставка за закупуване на

офис техника, в т.ч. мултифункционално устройство, мултимедиен проектор с

подвижен екран, шредер за хартия, ламинатор, машина за подвързване, флипчарт:
„ИНТЕЛЕКТИ“ ООД

2. За закупуване на офис оборудване и обзавеждане, в т.ч. столове за зала за обучения и

конференции и конферентна маса: да бъдат изпратени нови Запитвания за оферта,

които да включват 12 броя посетителски столове без масичка и 28 броя посетителски
столове с масичка. Столовете да бъдат с но-устойчива дамаска, например екокожа или

друГа такава.

По т.3 от Дневния ред г-жа Марийка Маркова предложи съгласно чл.34, ал.2 от Устава на
МИГ да бъде свикано Общо събрание на КВО на 05.12.2018 г. от 17.00 ч. в залата на МИГ

„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ - гр. Дряново, ул. „Шипка“ М.) 172.

Събранието да бъде проведено при следния дневен ред:

1. Определяне на размера на годишния членски внос за 2019 г.

2 Промени в състава на Колективния управителен орган, съгласно чл. 40, ал. 5, т.2 от

Устава на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.
”!.). Разни

Във връзка с това, КУО взе следното:

РЕШЕНИЕ ЛеЗ/КУО-1Ъ2018 / 01.11.2018г.

Да бъде свикано Общо събрание на КВО на 05.12.2018 г. от 17.00 ч. в залата на МИГ „Дряново

- Трявна - в сърцето на Балкана“ - гр. Дряново, ул. „Шипка“ М.» 172, при следния дневен ред:
1. Определяне на размера на годишния членски внос за 2019 г.
2. Промени в състава на Колективния управителен орган, съгласно чл. 40, ал. 5, т.2 от

Устава на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.
3. Разни



Поради изчерпване на дневния ред на заседанието на Колективния управителен орган на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Местна
инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ бе закрито от председателя в
19.00 часа.

УЧЗСТНИЦИ В заседанието:
Име, презиме и фамилия Длъжност Подпис

МарийкаМаркова председател на КУО

Дончо Захариев член на КУО

Тодор Тотев член на КУО

МанолМанолов член на КУО

Николай Енчев член на КУО

Протоколир

/Дон 0 За

Председател КУ


